
A viagem para Chaves foi ótima – deu até a impressão que dá pra vir voar um fim de semana 

aqui – peguei o voo em Guarulhos às 20:00h, desembarquei no Aeroparque (Buenos Ayres) às 

21:55h, em 12 minutos de taxi estava na Estación Retiro, onde peguei o ônibus leito para Cha-

ves às 23:30h. Cheguei em Chaves às 7:10h, depois de ter dormido o caminho todo. Como lá 

não existem (pelo menos a essa hora) taxis, fui caminhando cerca de 1,5km até nossa casa. 

A casa em que estamos é pequena, com 2 quartos, mobiliada e razoavelmente equipada. Ti-

vemos algum trabalho para colocar a água quente para funcionar, mas depois disso, tudo bem.  

Ainda de manhã fui ao aeroclube e recebi meu planador, um Jantar Std2, o CB. Como não dava 

para voar naquele dia, e aproveitando a disponibiliadade da equipe brasileira, limpamos o pla-

nador e praticamente refizemos o painel, usando o V7 que eu trouxe. Também conheci o Hec-

tor Villar, meu equipe, muito boa praça e muito respeitado por aqui. Além de piloto, ele é me-

cânico aeronáutico e já trabalhou com todo o tipo de aeronaves, desde aviões pequenos até 

Mirages e planadores. Além disso aproveeitamos para tomar diversas providências práticas. 

No dia seguinte (30/11) verificamos que a carreta (aberta) precisava de alguns reparos incluin-

do a parte elétrica. Até agora, esse foi o único dia com meteoro aproveitável e fiz um voo de 

pouco mais de 2 horas para testar e me ambientar no Jantar. Também nunca havia voado com 

flarm, e fiquei feliz dele ter me dado um alerta. Recebi o carro que havia alugado, uma pick-up 

ISUZU diesel cabine dupla. O carro acaba sendo nosso QG em um campeonato. 



Sexta feira (01/12), recebi o 

flarm, instalei e adequei a ins-

talação elétrica, o CB vai voar 

com 2 baterias de 7Ah. Conti-

nuação de trabalhos no plana-

dor e carreta, e preparação de 

instrumentos e configuração 

dos eletrônicos, lastreamos e 

fizemos a pesagem oficial do 

CB. 

Ontem (02/11) choveu bastan-

te, e fizemos alguns outros tra-

balhos na carreta e últimos 

acertos no planador – tudo pronto!  

Hoje à noite (19:30h) teremos o desfile de abertura na praça principal, com a presença das au-

toridades e de todas as delegações. 

 


